
Odpovědi Jindřišky Jelínkové (39 let, úřednice v ochraně přírody, bydlí v Litni, zakladatelka
o.s.  Tilia  Liteň,  které  založilo  mateřské centrum (v současnosti  již  pouze herna pro děti  v
prostorách bývalého učiliště)

Půjdete volit? Je to pro Vás důležité? 

Ano, rozhodně půjdu, člověk by měl jít volit, pokud mu není osud obce, ve které žije, lhostejný. 

Proč jste si vybral(a) obec Liteň/Běleč/Vlence/Leč k bydlení? 

Žijeme zde 4 roky, jsme tedy ta „náplava“. Obec jako taková nás popravdě příliš neoslovila
svým vzhledem, pořádkem, stavem veřejných budov. Na druhou stranu zázemí se nám zdálo
vcelku dobré – školka, škola, pošta, obchody, lékaři – dětský, praktický, zubař, benzínka, kino,
hospoda.  No  a  poloha  –  relativně  ještě  snesitelná  dopravní  vzdálenost  do  Prahy,  kde
pracujeme. 

Jak si představujete, že by měli zastupitelé a starosta obce pracovat? 

Měli  by  své  funkce  brát  zodpovědně,  konstruktivně  přistupovat  k  řešení  konfliktů  zájmů,
problémů v obci, až do nalezení a prosazení vhodného řešení. Důležitá je určitě vstřícnost a
ochota k jednání, hledání kompromisu, ideálně konsensu. Měli by se jednoznačně snažit o
rozvoj  obce v daných podmínkách,  hledat finance, projekty, partnery (viz budova bývalého
učiliště), investovat do rozvoje obce a pomoci zajistit spokojené žití obyvatel. 

Chtěl(a) byste dělat starostu(tku)? 

Rozhodně ne, je to funkce, která vyžaduje osobní odevzdání a nasazení. Mám práci která mě
baví a naplňuje, neměnila bych. 

Upřednostňujete starostu starousedlíka nebo nově přistěhovalého? 

To  je  těžké  jednoznačně  říci.  Starousedlík  bude  patrně  velmi  často  ovlivněn  osobními  a
generačními vztahy a vazbami, což může být na škodu veřejnému zájmu. Na druhou stranu
bude  dobře  znát  poměry,  které  v  obci  panují,  problémy,  které  se  táhnou  několik
let…“Přistěhovalý“ je pro mě asi lepší varianta – cosi jako svěží vítr do plachet. Je třeba vzít to
z gruntu do rukou a trochu „uklidit“, bez ohledu na to, proč to někde vázlo a prostě „to nešlo“
změnit, nebo to bylo prostě moc problematické. 



Co byste v naší obci vylepšil(a) nebo změnil(a)? 

Vylepšila bych dopravní značení a regulaci provozu (na křižovatce u školy snížení rychlosti na 
20 km/hod., přechody pro chodce ke škole v ulici Měňanská a Dlouhá, radar na měření 
rychlosti minimálně od Měňan – auta i přes značení na vozovce stále jezdí rychle,…
jednosměrka kolem učiliště v ulici Pode Zděmi by měla být více zvýrazněná, dvakrát jsem již 
potkala proti sobě jedoucí auto..). Jsou to všechno místa s pohybem zejména dětí, a jejich 
bezpečí je priorita. Dále samozřejmě kanalizace, která se již chystá letos, a poté úprava silnic 
a chodníků, a dopravní obslužnost – vlaky a autobusy do Třebaně, Berouna. Trápí mne také 
stav příjezdové komunikace ke školce a k lékařům, denně zde musí projet desítky aut. Jednou 
za čas jsou díry zasypány, avšak to je řešení dočasné, zanedlouho je cesta opět jako 
tankodrom.


